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Interpellatie van de h. De Smet: vuurwerk, vreugdevuur, Bengaals vuur. 
 

De h. De Smet wijst erop dat hij het college een jaar geleden al had gewezen op de gevaren van vuur-
werk. Hoewel vuurwerk afsteken in de meeste Belgische steden verboden is, wordt deze regel nauwelijks geres-
pecteerd. Het wordt vaak buiten het officiële circuit gekocht (zoals via sociale media) en biedt onvoldoende ga-
ranties qua veiligheid. Het lawaai is bovendien erg hinderlijk voor dieren (vogels, huisdieren die weglopen). Vuur-
werk is schadelijk voor het milieu omdat er tonnen fijne partikels verspreid worden. Lood en zink vervuilen het 
oppervlaktewater. De lucht is bij de overgang naar het nieuwe jaar erg vervuild. 

 
De overheid moet zich op dit vlak beperken tot preventie. Dit kan via facebook, de Wolvendael of de info-

borden in de openbare ruimte. Ook leerlingen moeten gesensibiliseerd worden zodat ze deze info kunnen door-
geven aan hun ouders. Op plaatsen waar vuurwerk afgestoken wordt, kunnen huis-aan-huisberichten gestuurd 
worden. Ook tijdens de viering van het Chinese Nieuwjaar, waarbij erg veel vuurwerk afgestoken wordt, moet 
men erg waakzaam zijn. De h. De Smet stelt voor om minder luidruchtig vuurwerk te gebruiken voor 21 juli.  

 
De burgemeester antwoordt dat een federale minister een toelating verleent om vuurwerk af te schieten 

maar dat de meeste liefhebbers dit niet aanvragen, wellicht omdat ze hiervan niet de hoogte zijn. Er moet hier-
over geïnformeerd worden. Vuurwerk dat thuis afgestoken worden, kan kinderen en tieners verwonden. Een 
specifieke preventiecampagne hierover lijkt dan ook gepast.  

 
De politie heeft het op eindejaar al erg druk en de burgemeester erkent dat hij heeft aangegeven dat 

vuurwerk geen prioriteit is, ook al moet dit ernstig genomen worden. De politie is tussengekomen bij geluids-
overlast door voetzoekers maar niet voor enkele vuurpijlen die afgeschoten worden en waarvan de locatie moei-
lijk bepaald kan worden. De burgemeester geeft toe dat hij de aanbevelingen van de schepen van Dierenwelzijn 
had moeten volgen voor 21 juli van vorig jaar want de gemeente moet het voorbeeld geven.  

 
De h. Van de Cauter geeft aan dat vuurwerk verboden is in het hele Vlaamse gewest. Als een door een fe-

deraal ministerie afgegeven toestemming vereist is om vuurwerk af te steken, betekent dit dat deze gefedereerde 
entiteit inbreuk heeft gemaakt op competenties die onder het federale niveau vallen. 

 
Hij vindt dat de nefaste gevolgen voor dieren wat overdreven zijn. Niet alle dieren hebben schrik en het 

gebeurt maar één keer per jaar.  
 
De verkoop van vuurwerk is toegelaten door de federale overheid en de vrijheid van de burger mag in dit 

domein ook niet beperkt worden.  
 
De h. Norré vraagt of de verkoop van vuurwerk in Ukkel verboden is of kan worden. 
 
De burgemeester antwoordt dat er geen verbod is. Hij wenst wel minder vuurwerk om rekening te hou-

den met de huisdieren van de burgers die kunnen weglopen.  
 
De h. De Smet geeft nog aan dat er tijdens de nacht van eindejaar op de kaarten van het KMI enorme 

vlekken te zien zijn die overeenkomen met duizenden vogels. 


